Phụ lục V: Thủ tục bảo vệ
Phụ lục V.1: Phiếu đề nghị Hội đồng đánh giá luận án
ĐẠI HỌC HUẾ
ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

PHIẾU ĐỀ NGHỊ
Thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở
Họ tên NCS:............................................................................Sinh năm:.................
Đề tài luận án:..........................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Chuyên ngành:................................Mã số:............................Khóa:........................
Người hướng dẫn:....................................................................................................
Đã trình thử tại Đơn vị chuyên môn ngày:.........................(có biên bản đính kèm)
Kết quả đánh giá luận án ở Đơn vị chuyên môn :
Tốt 
Cần sửa 
Chưa đạt 
Bản nhận xét của người hướng dẫn:
Có 
Chưa có 
Bản đề nghị của Đơn vị chuyên môn :
Có 
Chưa có 
Các chứng chỉ phần chung và chuyên môn:
Chứng chỉ môn chung, cơ sở, hỗ trợ:
Đủ 
Chưa đủ 
Thiếu c/c............................
Các chứng chỉ chuyên ngành:
Đủ 
Chưa đủ 
Thiếu c/c............................
3 chứng chỉ chuyên đề tiến sĩ:
Đã có 
Chưa có 
2 bài báo đăng toàn văn trên tạp chí theo quy định:
Đã có 
Chưa có 
Chỉ có 1 bài 
Danh sách dự kiến 15 thành viên:
Có 
Chưa có 
Đã nộp luận án cho Phòng SĐH:
Có 
Chưa có 
Dự kiến ngày tổ chức đánh giá luận án: ..................................................................
Đề nghị trình Chủ tịch Hội đồng dự kiến.
TRƯỞNG ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI
HỌC

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO
TẠO
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Phụ lục V.2: Đề nghị danh sách hội đồng đánh giá luận án
ĐẠI HỌC HUẾ
ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

ĐỀ NGHỊ DANH SÁCH HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN CẤP CƠ SỞ
Cho luận án của nghiên cứu sinh:
Đề tài:
Chuyên ngành:
Người hướng dẫn:

STT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
....
15.

Họ và tên

Mã số:

Chức
danh
khoa học,
học vị

Chuyên
ngành

Đơn vị
công tác

Trách nhiệm trong
Hội đồng
Chủ tịch Hội đồng
Phản biện luận án 1
Phản biện luận án 2
Ủy viên thư ký
Ủy viên Hội đồng
Ủy viên Hội đồng
Ủy viên Hội đồng
Ủy viên Hội đồng
Ủy viên Hội đồng
Ủy viên Hội đồng
Ủy viên Hội đồng

TRƯỞNG ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN
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Phụ lục V.3: Đề nghị cho phép bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kính gửi : Giám đốc Đại học Huế
V/v Đề nghị cho phép bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở
Căn cứ quyết định số:............./QĐ-ĐHH-SĐH ngày.......tháng..........năm......
của Giám đốc Đại học Huế về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ
cấp Cơ sở cho NCS:
Sau khi đọc 2 bản nhận xét của hai người phản biện luận án và kiểm tra đầy
đủ các điều kiện cần thiết theo quy định của Đại học Huế về việc bảo vệ luận án
tiến sĩ.
Nay đề nghị Ban đào tạo Sau đại học, Đại học Huế gửi thư mời các thành
viên Hội đồng đến chấm luận án của NCS:......................................... vào
lúc.......giờ........phút,
ngày.........tháng........
năm.............
Địa
điểm:
........................... để đánh giá luận án.
Ngày.........tháng........ năm.............
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN
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Phụ lục V.4:
ĐẠI HỌC HUẾ
ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

PHIẾU NHẬN XÉT LUẬN ÁN TIẾN SĨ
(Dùng trong buổi đánh giá luận án cấp cơ sở)
Họ tên người nhận xét:
Chức danh:
Năm phong:
vệ
Chuyên ngành:
Cơ quan công tác:
Tên nghiên cứu sinh:
Tên đề tài luận án:

Học vị:

Năm

bảo

Ý KIẾN NHẬN XÉT
1. Về chất lượng của luận án:

2. Về chất lượng các bài báo đã được công bố:

3. Về trình độ của nghiên cứu sinh (thể hiện qua kết quả luận án và trả lời các
câu hỏi)
Ý KIẾN ĐỀ NGHỊ
(Ghi rõ đồng ý hay không đồng ý cho NCS bảo vệ luận án cấp Đại học Huế)

......., ngày .... tháng ....... năm ......
3

Phụ lục V.5: Đơn xin bảo vệ luận án tiến sĩ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP ĐẠI HỌC HUẾ
Kính gửi :

Giám đốc Đại học Huế

Tôi tên là :
Công tác tại:
Tôi được công nhận là nghiên cứu sinh theo quyết định số : ......./.........ngày
....../....../......... của Đại học Huế, hình thức đào tạo.................................... thời
hạn từ ngày ....../....../......... đến ngày ....../....../......... ; văn bản gia hạn số
:.............................................(Nếu có văn bản về những thay đổi trong quá trình
đào tạo thì ghi tiếp ở đây).
Sau một thời gian học tập và thực hiện đề tài nghiên cứu, đến nay tôi đã hoàn
thành luận án tiến sĩ với đề tài:
Thuộc chuyên ngành:
Mã số chuyên ngành:
Tôi đã hoàn thành chương trình học tập theo quy định cho nghiên cứu sinh,
đã báo cáo luận án của mình tại cơ sở đào tạo và đã được Hội đồng đánh giá
luận án cấp cơ sở thông qua.
Vì vậy tôi làm đơn này đề nghị Đại học Huế cho phép tôi được bảo vệ luận
án trước Hội đồng chấm luận án cấp Đại học Huế.
Tôi xin trân trọng cám ơn.
Huế, ngày......tháng........năm ..........
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Phụ lục V.6: Đề nghị danh sách hội đồng đánh giá luận án cấp Đại học Huế
ĐẠI HỌC HUẾ
ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

ĐỀ NGHỊ DANH SÁCH HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN
CẤP ĐẠI HỌC HUẾ
Cho luận án của nghiên cứu sinh:
Đề tài:

STT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
.....
15.

Chuyên ngành:
Người hướng dẫn:
Chức
danh
Họ và tên
khoa học,
học vị

Mã số:

Chuyên
ngành

Đơn vị
công tác

Trách nhiệm
trong Hội đồng
Chủ tịch Hội đồng
Phản biện 1
Phản biện 2
Phản biện 3
Ủy viên thư ký
Ủy viên Hội đồng
Ủy viên Hội đồng
Ủy viên Hội đồng
Ủy viên Hội đồng
Ủy viên Hội đồng
Ủy viên Hội đồng

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO
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Phụ lục V.7: Giấy xin ý kiến nhận xét
ĐẠI HỌC HUẾ
ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

V/v: xin ý kiến nhận xét
tóm tắt luận án tiến sĩ .........
Huế, ngày......tháng........năm ..........
Kính gửi: ............................................................................
Nhằm hoàn tất thủ tục chuẩn bị bảo vệ luận án Tiến sĩ......
Của nghiên cứu sinh : ........................................................................................
Chuyên ngành : ................................................... Mã số:...................................
Nay Đại học Huế xin gửi đến :
............................................................................................................................
Bản tóm tắt luận án của nghiên cứu sinh: .........................................................
Với đề tài: ..........................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Xin ......................... vui lòng xem và cho ý kiến nhận xét (Ý kiến xin có phần
kết luận tán thành hoặc không tán thành) để trường lập thủ tục bảo vệ luận án
tiến sĩ cho tác giả.
Ý kiến nhận xét xin gửi về:
Ban Đào tạo sau đại học - Đại học Huế
Số 03 Lê Lợi, Tp.Huế, Điện thoại: 054.3845799
trước ngày............tháng............năm ..............
Chân thành cám ơn.
TL.GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
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Phụ lục V.8: Bản nhận xét luận án
ĐẠI HỌC HUẾ
ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Huế, ngày......tháng........năm ..........

BẢN NHẬN XÉT LUẬN ÁN TIẾN SĨ
Của nghiên cứu sinh: ..............................................................................................
Về đề tài:....... .........................................................................................................
................................................................................................................................
Chuyên ngành: ................................................ Mã số: .........................................
Người nhận xét (Họ tên, chức danh khoa học, học vị, cơ quan công tác):
................................................................................................................................
NHẬN XÉT
1.Hình thức luận án:
- Bố cục:..................................................................................................................
- Trình bày ( các tiêu mục, bảng biểu, chính tả, tài liệu tham khảo...):.................
...............................................................................................................................
2. Nội dung:
- Vấn đề quan trọng và bức thiết của đề tài luận án:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
- Độ tin cậy của các luận điểm khoa học nêu trong luận án ( Tổng quan và đối
tượng phương pháp):
................................................................................................................................
................................................................................................................................
- Kết quả , những điểm mới của công trình nghiên cứu; bàn luận và kết luận (
phù hợp, đáp ứng với mục tiêu hay không):
................................................................................................................................
................................................................................................................................
3. Kết luận: - Luận án có đáp ứng đủ các yêu cầu về hình thức và nội dung của
một luận án tiến sĩ?
- Đề nghị được bảo vệ hay không?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Xác nhận của cơ quan

Huế, ngày.... tháng.... năm ..........
Người nhận xét ký tên
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Phụ lục V.9: Mẫu nhận xét bản tóm tắt luận án
BẢN NHẬN XÉT TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ
Của nghiên cứu sinh: ..........................................................................................
Về đề tài:.............................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Chuyên ngành : ............................................................. Mã số:.........................
Người nhận xét tóm tắt luận án : (họ và tên, chức danh khoa học, học vị, cơ
quan công tác)
............................................................................................................................
............................................................................................................................
NỘI DUNG NHẬN XÉT
1. Vấn đề quan trọng và bức thiết của đề tài luận án.
2. Những điểm mới của công trình nghiên cứu và các kết qủa thu được
3. Độ tin cậy của các luận điểm khoa học cũng như các kết luận nêu trong luận
án.
4. Sự đóng góp cho khoa học qua những kết luận và đề nghị của tác giả.
5. Từ đó kết luận công trình đó đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của 1 luận án
tiến sĩ và đề nghị công nhận hoặc không công nhận học vị tiến sĩ cho tác giả.
Ngày..............tháng..........năm........
Người nhận xét ký tên
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Phụ lục V.10: Đề nghị cho phép bảo vệ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kính gửi : - Giám đốc Đại học Huế
- Ban Đào tạo Sau Đại Học
V/v Đề nghị cho phép bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế
Căn cứ quyết định số:............./....................ngày.......tháng..........năm........
của Giám đốc Đại học Huế về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ
cấp Đại học Huế cho NCS:
Sau khi đọc 3 bản nhận xét của các phản biện và kiểm tra đầy đủ các điều
kiện cần thiết theo quy định của Đại học Huế về việc bảo vệ luận án tiến sĩ.
Nay đề nghị Đại học Huế đăng thông báo về việc bảo vệ luận án ở mục "Tin
Cần Biết" báo........................... và gửi thư mời các thành viên Hội đồng đến
chấm luận án của NCS:
vào lúc ........giờ........phút, ngày.........tháng........ năm.............
Địa điểm:
Ngày.........tháng........ năm.............
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN ÁN
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Phụ lục V.11: Xin đăng thông báo
ĐẠI HỌC HUẾ
ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Huế, ngày......tháng........năm ..........

Kính gửi:

BÁO .................................................................

V/v XIN ĐĂNG THÔNG BÁO BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC
Đại học Huế kính đề nghị quý Báo giúp đăng mẫu tin thông báo như sau
trong mục TIN CẦN BIẾT:
Đại học Huế sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho
nghiên cứu sinh:
Đơn vị công tác:
Chuyên ngành : ..................................................................................................
Với đề tài:
" ..................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
......................................................................................................"
Vào lúc ........giờ........phút, ngày.........tháng........ năm.............
tại .................................
Xin trân trọng kính chào và chân thành cám ơn.
TL.GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
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Phụ lục V.12: Danh sách gửi tóm tắt
ĐẠI HỌC HUẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN VÀ CÁ NHÂN
GỬI TÓM TẮT LUẬN ÁN
Họ tên NCS: .......................................................................................................
Tên đề tài: ...........................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Chuyên ngành:....................................................................... Mã số:.................
Người hướng dẫn:...............................................................................................
A. CƠ QUAN:
TT
TÊN CƠ QUAN
1.
2.
3.
4.
....
....
10.
B. CÁ NHÂN:
TT
Họ và tên

Chức danh, học
vị

Chuyên
ngành

Đơn vị
công
tác

11.
12.
13.
14.
....
50.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(ký tên)

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG
(ký tên)

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC HUẾ
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